ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 13. prosince 2010
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Janovský, Jachan, Kapitulčin, Petrovický
Omluveni: Volejník, Tomajko
Host
Kaprálek

1. Celostátní konference SBT 2010
Volební CK SBT se konala v úterý 30. listopadu 2010 v Pardubicích. Konference se
zúčastnilo 36 delegátů, kteří zvolili nový V SBT v tomto složení:
- Miroslav Vondřička (předseda)
- Jan Ulrych (člen výboru odpovědný za mužská RD)
- Miroslav Volejník (člen výboru odpovědný za ženská RD)
- Petr Kapitulčin (člen výboru odpovědný za oblast mládeže – předseda KM)
- Dušan Tomajko (člen výboru odpovědný za oblast vzdělávání trenérů)
- Petr Jachan (člen výboru zabývající se hospodářskou a organizační činností)
- Miroslav Janovský (člen výboru, zástupce trenérů ze soutěží řízených STK ČBF)
Osmým člen V SBT je zástupce trenérů NBL a ŽBL, který je nominován přímo trenéry
nejvyšších soutěží mužů a žen. Zástupcem trenérů NBL a ŽBL je v současné době Martin
Petrovický, trenér BK KARA Trutnov (Excelsior ŽBL).
V návaznosti na 4letý mandát, který nový V SBT od CK SBT obdržel, si V SBT stanovil tyto
hlavní oblasti práce v následujícím období:
1) Reprezentační družstva ČR
2) Sportovně talentovaná mládež
3) Vzdělávání a výchova trenérů
4) Systémy mládežnických soutěží řízených STK ČBF
5) Projekty a programy na rozvoj mládežnického basketbalu
Rozpracování jednotlivých bodů pro příští schůzi V SBT připraví Jan Ulrych a Miroslav
Volejník (bod 1), Petr Kapitulčin a Petr Jachan (body 2 a 5), Dušan Tomajko (bod 3) a
Miroslav Janovský (bod 4). Případné připomínky ke každé z uvedených oblastí mohou
členové V SBT zasílat přímo výše uvedeným osobám.
2. Reprezentační družstva ČR
-

-

V návaznosti na zpracování nové koncepce práce reprezentačních družstev ČR (viz.
informace výše) rozhodl V SBT pozvat na únorovou schůzi V SBT všechny trenéry
mládežnických RD a informovat je o způsobu fungování RD v sezóně 2010/11.
V SBT doporučuje, aby v budoucnu bylo při obsazování pozice trenéra u všech RD
vždy vypisováno výběrové řízení (s výjimkou, kdy na základě doporučení V SBT
rozhodne V ČBF o prodloužení stávající trenérské smlouvy). Zároveň V SBT
považuje za důležité, aby se z důvodu koordinace činnosti RD všech těchto
výběrových řízení účastnil trenér RD dospělých, především pak u RD mužů a žen U20
a RD pro univerziádu.

-

-

V rámci každoročního hodnocení účasti RD na akcích FIBA může V SBT doporučit
vypsání výběrového řízení na některé trenérské pozice nebo navrhne V ČBF
prodloužit vybraným trenérům smlouvu bez nutnosti vypisovat výběrové řízení.
V SBT doporučuje vypsat pro sezónu 2010/11 výběrové řízení na pozici trenéra u RD
mužů U20 a RD mužů pro univerziádu, v součinnosti s trenérem RD mužů.
V SBT souhlasí s návrhem trenéra RD žen Lubora Blažka, aby se trenérkou RD žen
U20 pro sezónu 2010/11 stala Marcela Krämerová (trenérka BK Czech Coal Aldast
Strakonice – Excelsior ŽBL).

3. Sportovně talentovaná mládež
-

-

Tomáš Kaprálek informoval V SBT o financování programu MŠMT „Sportovně
talentovaná mládež“ v roce 2011. Zároveň V SBT seznámil s 1. verzí návrhu dělení
těchto financí mezi jednotlivé podprogramy (VSCM, SCM, SpS, Podpora ostatních
sportovních talentů). Dle informace z MŠMT může ještě dojít ke změně konečné
částky pro ČBF, maximálně však v rozsahu ± 10%.
V SBT se na příští schůzi bude zabývat případnými změnami v podmínkách ČBF pro
činnost SCM a SpS v roce 2011. Podklady pro toto jednání připraví Petr Kapitulčin.
V SBT se na příští schůzi bude zabývat stanovením podmínek ČBF pro činnost nově
zřizovaných chlapeckých VSCM. Podklady pro toto jednání připraví Petr Jachan.

4. Věkové kategorie a celostátní soutěže v sezóně 2011/12
-

V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF o posunu chlapeckých věkových kategorií o
1 rok, tedy na U19, U17 a U15 s platností od sezóny 2011/12.
V SBT obdržel od pracovní skupiny V ČBF (Zídek, Opava, Kapitulčin, Jachan,
Janovský, Kaprálek, Novotný) návrh na uspořádání mládežnických soutěží od sezóny
2011/12, v souladu s výše uvedenými změnami chlapeckých věkových kategorií.
V SBT se seznámil s předloženým materiálem a doporučuje, na základě hlasování
členů V SBT 5/1, odehrát kvalifikace do ŽL 2011/12 v podzimním termínu (září příp.
říjen). V ostatních oblastech ponechává plný mandát pracovní skupině V ČBF.

5. Různé
-

V SBT obdržel od V ČBF k posouzení nabídku Štěpána Řenče a Luboše Truhláře
spolupracovat při pořádání basketbalového kempu mládeže v Kralupech nad Vltavou
(účast trenérů Michaela Holtona a Herba Browna z USA). Pořadatelé od ČBF požadují
statut oficiálního kempu ČBF, podporu ČBF při žádost o dotaci z FIBA Europe,
finanční podporu a propagaci v rámci ČBF. V SBT doporučuje standardní postup jako
u všech ostatních kempů, tedy zveřejnit informace o kempu na webu SBT.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 10. ledna 2011 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

